Мосаб І. Табаш
Дослідження впливу критичних викликів на ріст iсламської банківської індустрії в Індії на
основі використання процесу аналітичної ієрархії
Банківський сектор відіграє життєво важливу роль як один з факторів економічного зростання для швидко зростаючих
економік світу, а також і для Індії. Останнім часом ісламський банкінг стає все більш популярним способом боротьби з
бідністю, дає поштовх фінансовій інтеграції та економічному розвитку по всьому світу. Його роль є досить важливою для
країн, що розвиваються, так і для країн з перехідною економікою, в тому числі для Індії. Основна мета роботи полягає у
виявленні та визначенні пріоритетності найважливіших чинників, що перешкоджають зростанню ісламського
банківнитцва в Індії. Дослідження проводилося у два етапи, а саме: перший етап включає дослідження поточних
літературних робіт стосовно проблем, з якими зустрічається ісламська банківська індустрія в Індії, а другий етап
базується на виявленні та визначенні пріоритетів даних викликів відповідно до їх важливості та рівня впливу на ріст
ісламського банкінгу на основі використання процесу аналітичної ієрархії. Процес аналітичної ієрархії є так званим
інструментом прийняття рішень на основі різноманітних критеріїв для організації та аналізу даних рішень, на основі
якісних та кількісних показників. Результати показують, що постійна екологічна проблема є найважливішим чинником
серед інших, що перешкоджають зростанню ісламського банкінгу в Індії, та спричинена відсутністю експертів та
науковців з ісламських банків. Третім основним викликом є відсутність обізнаності щодо ісламських банківських
інструментів спричинена відсутністю стандартизації та співпраці і координації між ісламськими банківськими органами.
Дане дослідження вносить вагомий вклад у емпіричні дослідження критичних викликів, що постають перед ісламською
банківською індустрією в світі, а особливо у Індії.
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Мосаб И. Табаш
Исследование влияния критических вызовов на рост исламской банковской индустрии в
Индии на основе использования процесса аналитической иерархии
Банковский сектор играет жизненно важную роль как один из факторов экономического роста для быстро растущих
экономик мира, а также и для Индии. В последнее время исламский банкинг становится все более популярным способом
борьбы с бедностью, дает толчок финансовой интеграции и экономическому развитию по всему миру. Его роль является
весьма важной для развивающихся стран, так и для стран с переходной экономикой, в том числе для Индии. Основная
цель работы заключается в выявлении и определении приоритетности важнейших факторов, препятствующих росту
исламского банковского дела в Индии. Исследование проводилось в два этапа, а именно: первый этап включает
исследование текущих литературных работ о проблемах, с которыми сталкивается исламская банковская индустрия в
Индии, а второй этап базируется на выявлении и определении приоритетов данных вызовов в соответствии с их
важностью и уровнем влияния на рост исламского банкинга на основе использования процесса аналитической иерархии.
Процесс аналитической иерархии является так называемым инструментом принятия решений на основе различных
критериев для организации и анализа данных решений на основе качественных и количественных показателей.
Результаты показывают, что постоянная экологическая проблема является важнейшим фактором среди других,
препятствующих росту исламского банкинга в Индии и вызванная отсутствием экспертов и ученых из исламских банков.
Третьим основным вызовом является отсутствие осведомленности о исламских банковских инструментах вызвана
отсутствием стандартизации и сотрудничества и координации между исламскими банковскими органами. Данное
исследование вносит весомый вклад в эмпирические исследования критических вызовов, стоящих перед исламской
банковской индустрией в мире, а особенно в Индии.
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